WNIOSEK POŻYCZKOWY
BLKAPITAL/SPC/2022/06

DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY – DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ
NAZWA SPÓŁKI CYWILNEJ ____________________________________________________________________________________
LICZBA WSPÓLNIKÓW _______________________________________________________________________________________
REGON SPÓŁKI CYWILNEJ _____________________________________________________________________________________
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ ____________________________________________________________
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PKD __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
NUMER FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO DO OBSŁUGI POŻYCZKI ______________________________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI
ULICA, NR DOMU/ NR LOKALU ________________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ ______________________________________________________________________________
GMINA/POWIAT ___________________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZTWO ___________________________________________________________________________________________
TELEFON/FAX ______________________________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL _____________________________________________________________________________________________
GŁÓWNE SKŁADNIKI WSPÓLNEGO MAJĄTKU SPÓŁKI CYWILNEJ
1. TYP MAJĄTKU:
- MASZYNA ________________________________________________________________________________________________
- NIERUCHOMOŚĆ ______________________________________________NR KW_____________________________________
- POJAZD __________________________________________________________________________________________________
- INNY ŚRODEK TRWAŁY _____________________________________________________________________________________
2. WARTOŚĆ W PLN _________________________________________________________________________________________
3. OBCIĄŻENIA _____________________________________________________________________________________________

1

- BRAK

TAK

NIE

PARAMETRY WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI:

- HIPOTEKA

TAK

NIE

KWOTA:

WNIOSKOWANA KWOTA: _______________

- ZASTAW REJESTROWY

TAK

NIE

KWOTA:

OKRES POŻYCZKI: ______________________

- PRZEWŁASZCZENIE

TAK

NIE

KWOTA:

- INNE

TAK

NIE

KWOTA:
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OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 1
1.
IMIĘ, DRUGIE IMIĘ __________________________________________________________________________________________
NAZWISKO ________________________________________________________________________________________________
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 1__________________________________________________________________________
STAN CYWILNY _____________________________________________________________________________________________
MAŁŻEŃSKI USTRÓJ MAJĄTKOWY _____________________________________________________________________________
PESEL ____________________________________________________________________________________________________
DATA URODZENIA __________________________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO ___________________________________________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI _____________________________________________________________________
TELEFON/FAX ______________________________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL _____________________________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA, NR DOMU/NR LOKALU _________________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIASTO ____________________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY:
ULICA, NR DOMU/NR LOKALU _________________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIASTO ____________________________________________________________________________________
GŁÓWNE SKŁADNIKI MAJĄTKU WSPÓLNIKA 1
1. TYP MAJĄTKU:
- MASZYNA ________________________________________________________________________________________________
- NIERUCHOMOŚĆ _______________________________________________NR KW____________________________________
- POJAZD __________________________________________________________________________________________________
- INNY ŚRODEK TRWAŁY _____________________________________________________________________________________
2. WARTOŚĆ W PLN _________________________________________________________________________________________
3. OBCIĄŻENIA _____________________________________________________________________________________________

1

2

- BRAK

TAK

NIE

- HIPOTEKA

TAK

NIE

KWOTA: _________

- ZASTAW REJESTROWY

TAK

NIE

KWOTA: __________

- PRZEWŁASZCZENIE

TAK

NIE

KWOTA: _________

- INNE

TAK

NIE

KWOTA: __________

Jeżeli Wspólnik prowadzi działalność gospodarczą inną niż spółka cywilna
Parafka Klienta
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OŚWIADCZENIA I ZGODY WSPÓLNIKA 1 SPÓŁKI CYWILNEJ
1. OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WNIOSKIEM POŻYCZKOWYM
1.

Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

□ TAK
2.

□ NIE

Oświadczam, że zamierzam zawrzeć umowę pożyczki z Fair Finance24 Sp. z o.o. w związku z prowadzoną przeze mnie
działalnością gospodarczą jako wspólnika spółki cywilnej i zobowiązuję się do wykorzystania pożyczki wyłącznie na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej.

□ TAK
3.

□ NIE

Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji, w dniu zawarcia umowy pożyczki koszty związane z jej zawarciem
(t.j. opłata za rozpatrzenie wniosku i/lub opłata administracyjna, prowizja oraz inne koszty wskazane w umowie
pożyczki) mają być pokryte:

□

przez Fair Finance24 Sp. z o.o. z Przyznanej kwoty Pożyczki

□ przez wnioskodawcę z własnych środków

2. OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY BADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ WSPÓLNIKA 1 SPÓŁKI CYWILNEJ
Fair Finance24 Sp. z o.o. informuje, że poniższe oświadczenia i zgody wyrażone poniżej są dobrowolne, ale mogą warunkować
możliwość zawarcia Umowy Pożyczki oraz, że poniższe zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Odwołanie zgód nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK)
1.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę
bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta,
przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez
BIK moich danych osobowych przekazanych przez Fair Finance24 Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż
2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

□ TAK
2.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) informacji dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej z Fair Finance24 Sp. z o.o. umowy
pożyczki, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom,
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na
podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Fair Finance24 Sp. z o.o.
przez BIK informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania
zawartej z Fair Finance24 Sp. z o.o. umowy pożyczki.

□ TAK
3.

□ NIE

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez BIK do dnia odwołania zgody,
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

□ TAK
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□ NIE

□ NIE
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BIURO INFORMACJI GOSPODARCZYCH (BIG)
1.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo
bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
upoważniam Fair Finance24 Sp. z o.o. do przetwarzania moich danych jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie
jako osoby fizycznej – konsumenta oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach:
a. System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
b. Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu
17A, 02-676 Warszawa;
c. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21,
51-214 Wrocław;
w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.

□ TAK
2.

□ NIE

Jednocześnie upoważniam FairFinance24 do pozyskania z Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG
InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

□

□

TAK
NIE
POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WSPÓLNIKA 1 SPÓŁKI CYWILNEJ
1.

Oświadczam, że nie złożyłem wniosku o zatwierdzenie układu, wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub sanacyjnego, a także wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, a także że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie układowe lub sanacyjne, a także postępowanie upadłościowe w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne lub
ustawy Prawo upadłościowe.

□ TAK
2.

Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie lub przeciwko składnikowi majątkowemu należącemu do mojego majątku
lub majątku wspólnego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające.

□ TAK
3.

□ NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

□ TAK
5.

□ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail i telefon kontaktowy informacji
handlowej celem marketingu produktów i usług Fair Finance24 Sp. z o.o.

□ TAK
4.

□ NIE

□ NIE

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz że:

□

□

□

□

□

□

a.
nie jestem
jestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) (dalej Ustawa);
b.
nie jestem
jestem
osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust.
2 pkt 12) Ustawy;
c.
nie jestem
jestem
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Fair Finance24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej
7 (80-332 Gdańsk) („Administrator”). W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
1. pisemnie, pod adresem siedziby podanym powyżej;
2. za pośrednictwem e-mail pod adresem: kontakt@fairfinance24.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w:
1. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, w tym weryfikacji wiarygodności finansowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
5. dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy pożyczki będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w przypadku udzielenia odrębnej zgody na takie przetwarzanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
9. w celu udostępniania danych w celach marketingowych i handlowych podmiotom powiązanym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane:
1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj.: podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
2. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie badania wiarygodności finansowej, tj. Biuru Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz do biur informacji gospodarczej: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
3. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
4. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
5. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego;
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
10. w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska
lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
W przypadku zawarcia umowy pożyczki dane osobowe będą przechowywane przez FairFinance24 Sp. z o.o. do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. Jeśli nie
doszło do zawarcia umowy pożyczki, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu
produktów i usług własnych Administratora, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
W procesie zawierania umowy pożyczki Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy pożyczki.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.
Jednocześnie Fair Finance24 Sp. z o.o. informuje, że w przypadku złożenia oświadczenia wskazanego w pkt 1 wniosku o udzielenie pożyczki:
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1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krajowy Rejestr
Długów S.A.

BIG InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków Polskich

Z Administratorem można się skontaktoinfo@big.pl
info@bik.pl
kontakt@zbp.pl
obslugacok@krd.pl
wać poprzez adres e-mail, lub pisemnie
(adres siedziby Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się skontaktoiod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
iod@krd.pl
wać poprzez adres poczty elektronicznej
lub pisemnie (adres siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane Wierzyciela, w celu poBIG InfoMonitor, w celu udostępnienia i wymiany informacji
BIK i ZBP, w celu udobędą przetwazyskania informacji gogospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stastępnienia i wymiany
rzane przez:
spodarczych, danych go- nowi uzasadniony interes Administratora danych, będący
danych gospodarczych,
spodarczych lub weryfipodstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, proco stanowi uzasadniony
kacji wiarygodności płat- wadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku
interes Administratora
niczej na podstawie
Administratora, określonego w art. 27 Ustawy o BIG, udodanych, będący podudzielonego przez Pastępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie
stawa przetwarzania
Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osonią/Pana upoważnienia.
Pani/Pana danych osobowych.
bowych.
2.

6.

Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwa, adres, numer NIP,
numer REGON, wysokość planowanego zaciągnięcia zobowiązania.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na
rzecz Wierzyciela, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią powyższych informacji i je rozumiem.

□ TAK

___________________________
Miejscowość i data

□ NIE

___________________________
Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)
Wnioskodawcy (Wspólnik 1)

W imieniu FF24 Dystrybucja sp. z o.o., działającej jako Pośrednik na rzecz FF24 sp. z o.o., potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu Wnioskodawcy:

___________________________
Miejscowość i data
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___________________________
Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)
i pieczęć osoby uprawnionej
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OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 2
1.
IMIĘ, DRUGIE IMIĘ __________________________________________________________________________________________
NAZWISKO ________________________________________________________________________________________________
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 2__________________________________________________________________________
STAN CYWILNY _____________________________________________________________________________________________
MAŁŻEŃSKI USTRÓJ MAJĄTKOWY _____________________________________________________________________________
PESEL ____________________________________________________________________________________________________
DATA URODZENIA __________________________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO ___________________________________________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI _____________________________________________________________________
TELEFON/FAX ______________________________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL _____________________________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA:
ULICA, NR DOMU/NR LOKALU _________________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIASTO ____________________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY:
ULICA, NR DOMU/NR LOKALU _________________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIASTO ____________________________________________________________________________________
GŁÓWNE SKŁADNIKI MAJĄTKU WSPÓLNIKA 2
1. TYP MAJĄTKU:
- MASZYNA ________________________________________________________________________________________________
- NIERUCHOMOŚĆ ________________________________________________NR KW___________________________________
- POJAZD __________________________________________________________________________________________________
- INNY ŚRODEK TRWAŁY _____________________________________________________________________________________
2. WARTOŚĆ W PLN _________________________________________________________________________________________
3. OBCIĄŻENIA _____________________________________________________________________________________________

2
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- BRAK

TAK

NIE

- HIPOTEKA

TAK

NIE

KWOTA: _________

- ZASTAW REJESTROWY

TAK

NIE

KWOTA: __________

- PRZEWŁASZCZENIE

TAK

NIE

KWOTA: _________

- INNE

TAK

NIE

KWOTA: __________

Jeżeli Wspólnik prowadzi działalność gospodarczą inną niż spółka cywilna
Parafka Klienta
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OŚWIADCZENIA I ZGODY WSPÓLNIKA 2 SPÓŁKI CYWILNEJ
1. OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WNIOSKIEM POŻYCZKOWYM
1.

Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

□ TAK
2.

□ NIE

Oświadczam, że zamierzam zawrzeć umowę pożyczki z Fair Finance24 Sp. z o.o. w związku z prowadzoną przeze mnie
działalnością gospodarczą jako wspólnika spółki cywilnej i zobowiązuję się do wykorzystania pożyczki wyłącznie na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

□ TAK
3.

□ NIE

Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji, w dniu zawarcia umowy pożyczki koszty związane z jej zawarciem
(t.j. opłata za rozpatrzenie wniosku i/lub opłata administracyjna, prowizja oraz inne koszty wskazane w umowie
pożyczki) mają być pokryte:

□

przez Fair Finance24 Sp. z o.o. z Przyznanej kwoty Pożyczki

□ przez wnioskodawcę z własnych środków

2. OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY BADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ WSPÓLNIKA 2 SPÓŁKI CYWILNEJ
Fair Finance24 Sp. z o.o. informuje, że poniższe oświadczenia i zgody wyrażone poniżej są dobrowolne, ale mogą warunkować
możliwość zawarcia Umowy Pożyczki oraz, że poniższe zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Odwołanie zgód nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK)
1.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę
bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta,
przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez
BIK moich danych osobowych przekazanych przez Fair Finance24 Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż
2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

□ TAK
2.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) informacji dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z Fair Finance24
Sp. z o.o. umowy pożyczki, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż
5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym
podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie
Fair Finance24 Sp. z o.o. przez BIK informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej przeze
mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
w trakcie obowiązywania zawartej z Fair Finance24 Sp. z o.o. umowy pożyczki.

□ TAK
3.

□ NIE

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie (BIK) moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez BIK do dnia odwołania zgody,
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

□ TAK
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BIURO INFORMACJI GOSPODARCZYCH (BIG)
W związku z treścią art. 24 ust. 1 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo
bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
upoważniam Fair Finance24 Sp. z o.o. do przetwarzania moich danych jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie
jako osoby fizycznej – konsumenta oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach:
d. System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
e. Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu
17A, 02-676 Warszawa;
f. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21,
51-214 Wrocław;
w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.

1.

□ TAK

□ NIE

Jednocześnie upoważniam FairFinance24 do pozyskania z Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG
InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2.

□

□

TAK
NIE
POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WSPÓLNIKA 2 SPÓŁKI CYWILNEJ
1.

Oświadczam, że nie złożyłem wniosku o zatwierdzenie układu, wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub sanacyjnego, a także wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, a także że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie układowe lub sanacyjne, a także postępowanie upadłościowe w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne lub
ustawy Prawo upadłościowe.

□ TAK
2.

Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie lub przeciwko składnikowi majątkowemu należącemu do mojego majątku
lub majątku wspólnego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające.

□ TAK
3.

□ NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fair Finance24 Sp. z o.o. automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

□

5.

□ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail i telefon kontaktowy informacji
handlowej celem marketingu produktów i usług Fair Finance24 Sp. z o.o.

□ TAK
4.

□ NIE

□

TAK
NIE
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz że:
a.

□ nie jestem

□

b.

□ nie jestem

□

c.

□ nie jestem

□ jestem

jestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) (dalej Ustawa);
jestem
osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy;
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Fair Finance24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej
7 (80-332 Gdańsk) („Administrator”). W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
3. pisemnie, pod adresem siedziby podanym powyżej;
4. za pośrednictwem e-mail pod adresem: kontakt@fairfinance24.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w:
10. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, w tym weryfikacji wiarygodności finansowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
11. w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
12. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
13. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
14. dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy pożyczki będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
15. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
16. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
17. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w przypadku udzielenia odrębnej zgody na takie przetwarzanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
18. w celu udostępniania danych w celach marketingowych i handlowych podmiotom powiązanym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane:
11. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj.: podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
12. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie badania wiarygodności finansowej, tj. Biuru Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz do biur informacji gospodarczej: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
13. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
14. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
15. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
16. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego;
17. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
18. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
19. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
20. w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska
lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
W przypadku zawarcia umowy pożyczki dane osobowe będą przechowywane przez FairFinance24 Sp. z o.o. do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. Jeśli nie
doszło do zawarcia umowy pożyczki, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu
produktów i usług własnych Administratora, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
W procesie zawierania umowy pożyczki Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy pożyczki.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.
Jednocześnie Fair Finance24 Sp. z o.o. informuje, że w przypadku złożenia oświadczenia wskazanego w pkt 1 wniosku o udzielenie pożyczki:
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1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krajowy Rejestr
Długów S.A.

BIG InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków Polskich

Z Administratorem można się skontaktoinfo@big.pl
info@bik.pl
kontakt@zbp.pl
obslugacok@krd.pl
wać poprzez adres e-mail, lub pisemnie
(adres siedziby Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się skontaktoiod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
iod@krd.pl
wać poprzez adres poczty elektronicznej
lub pisemnie (adres siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane Wierzyciela, w celu pozyskania inBIG InfoMonitor, w celu udostępnienia i wymiany
BIK i ZBP, w celu udobędą przetwaformacji gospodarczych, danych
informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestępnienia i wymiany
rzane przez:
gospodarczych lub weryfikacji
stru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Addanych gospodarczych,
wiarygodności płatniczej na podministratora danych, będący podstawą przetwarza- co stanowi uzasadniony
stawie udzielonego przez Pania Pani/Pana danych osobowych, prowadzenia Re- interes Administratora
jestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku
danych, będący podnią/Pana upoważnienia.
Administratora, określonego w art. 27 Ustawy o
stawa przetwarzania
BIG, udostępnienia informacji dotyczących zapytań, Pani/Pana danych osona podstawie Pani/Pana zgody, będącej podstawą
bowych.
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2.

6.

Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwa, adres, numer NIP,
numer REGON, wysokość planowanego zaciągnięcia zobowiązania.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na
rzecz Wierzyciela, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią powyższych informacji i je rozumiem.

□ TAK

___________________________
Miejscowość i data

□ NIE

___________________________
Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)
Wnioskodawcy (Wspólnik 2)

W imieniu FF24 Dystrybucja sp. z o.o., działającej jako Pośrednik na rzecz FF24 sp. z o.o., potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu Wnioskodawcy:

___________________________
Miejscowość i data
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___________________________
Czytelny podpis (Imię i Nazwisko
i pieczęć osoby uprawnionej

Parafka Klienta

